
wania obwodu rybackiego, bo to zale¿y od wyniku konkursu

ofert, ale ma prawo do tego, aby jego oferta zosta³a w kon-

kursie rozpatrzona. Tymczasem negatywna opinia jed-

nostki naukowej o operacie zamyka mu drogê, bo oferta

z negatywnie zaopiniowanym operatem w ogóle nie bêdzie

rozpatrywana.

Czy to jest sytuacja, o któr¹ chodzi w art. 77 ust. 2 Kon-

stytucji RP? Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e tak. Spór miêdzy

sporz¹dzaj¹cym operat, który uwa¿a, ¿e operat spe³nia kry-

teria § 11 ust. 2 rozporz¹dzenia, a jednostk¹ naukow¹, która

ocenia, ¿e nie spe³nia, powinien znaleŸæ rozstrzygniêcie

przed s¹dem, a je¿eli s¹d administracyjny nie wchodzi

w rachubê, to pozostaje s¹d powszechny, a je¿eli i on nie

by³by w³aœciwy, to nie jest wykluczony zarzut, ¿e

rozwi¹zania ustawy rybackiej i Prawa wodnego naruszaj¹

art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Zgodnoœæ tych rozwi¹zañ z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP

daje siê obroniæ przy wykorzystaniu art. 70 /5/ k.c. Dopusz-

cza on roszczenie uczestnika przetargu (w tym przypadku –

uczestnika konkursu ofert) o uniewa¿nienie zawartej

umowy, je¿eli na wynik konkursu wp³ynê³o dzia³anie osoby

(w tym przypadku – jednostki naukowej opiniuj¹cej operat)

sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Mo¿na sobie

wyobraziæ, ¿e uczestnik konkursu, który z³o¿y³ ofertê

z negatywnie zaopiniowanym operatem rybackim, pozywa

do s¹du powszechnego (w tym przypadku cywilnego, co

odpowiada³oby przyjêtemu przez ustawodawcê

rozwi¹zaniu, ¿e oddanie obwodu rybackiego w u¿ytkowa-

nie nastêpuje drog¹ umowy cywilnoprawnej) Skarb

Pañstwa reprezentowany przez dyrektora RZGW i zwy-

ciêzcê konkursu, domagaj¹c siê uniewa¿nienia umowy

z argumentacj¹, ¿e negatywnie zaopiniowany operat

spe³nia³ kryteria § 11 ust. 2 rozporz¹dzania, wobec czego

powinien by³ uzyskaæ opiniê pozytywn¹, co pozwoli³oby na

rozpatrzenie oferty. Mam, rzecz jasna, œwiadomoœæ, ¿e

przyjêcie takiego pomys³u wymaga³oby rozszerzaj¹cej (byæ

mo¿e nawet naci¹ganej) wyk³adni art. 70 /5/ k.c., a poza tym

szanse na uzyskanie satysfakcjonuj¹cego wyroku

s¹dowego by³yby bliskie zeru (ale nie zerowe, bo nie mo¿na

wykluczyæ wykazania przez powoda jakichœ wzglêdów

pozamerytorycznych, które doprowadzi³y do negatywnego

zaopiniowania operatu), ale przynajmniej teoretycznie nie

mo¿na z góry tego pomys³u odrzuciæ. Tak wiêc mo¿na

doszukaæ siê szansy na rozstrzygniêcie sporu prawnego

przez s¹d powszechny, co powstrzymuje mnie przed

ocen¹, ¿e przyjête w Prawie wodnym, ustawie rybackiej

i rozporz¹dzeniu z 29 marca 2002 r. rozwi¹zania odnoœnie

do opiniowania operatów rybackich budz¹ w¹tpliwoœci co

do ich zgodnoœci z zasadami polskiego systemu prawnego.

Wojciech Radecki

�Konferencje � Seminaria � Informacje � Spotkania � Zjazdy � Targi � Wystawy

Konferencja rybacka w Berlinie

Konferencja przygotowana zosta³a przez Organizacjê

Producentów Ryb Jesiotrowatych wspólnie z Zarz¹dem

G³ównym Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, Instytutem

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie, Morskim Instytutem

Rybackim oraz Stowarzyszeniem Producentów Ryb £oso-

siowatych. Motyw przewodni konferencji zosta³

sformu³owany jako: Dywersyfikacja przysz³oœci¹

rybo³ówstwa i akwakultury – rozwój nowych produktów

i us³ug. Zorganizowana w dniach 20-21 stycznia 2017 r.

konferencja by³a po³¹czona z uczestnictwem polskich

organizacji rybackich w Miêdzynarodowych Targach

Gospodarki ¯ywnoœciowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa

(Grüne Woche) w Berlinie w dniach 20-29 stycznia 2017 r.

W Berlinie corocznie odbywaj¹ siê najwiêksze œwiatowe

targi ¿ywnoœci, rolnictwa i ogrodnictwa, promuj¹ce zw³asz-

cza specjalnoœci regionalne, artyku³y ekologiczne oraz luk-

susowe. W trakcie targów co roku odbywaj¹ siê liczne

wydarzenia towarzysz¹ce, m.in. seminaria, sympozja oraz

panele dyskusyjne. Dlatego konferencja rybacka towa-

rzysz¹ca targom jest dobr¹ form¹ wymiany informacji, miej-

scem prezentacji specyfiki rybactwa, jego zró¿nicowania

oraz zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju.

Konferencja zgromadzi³a ponad 130 uczestników

z Polski, Niemiec, Ukrainy, W³och i Chorwacji. Uczestnicy
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konferencji wywodzili siê z bardzo wielu grup w wiêkszym

lub mniejszym stopniu zwi¹zanych z rybactwem komercyj-

nym lub rekreacyjnym. Wœród uczestników konferencji byli

pracownicy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej, w³adze Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego,

przedstawiciele licznych okrêgów PZW, Regionalnych

Zarz¹dów Gospodarki Wodnej, Regionalnych Dyrekcji

Ochrony Œrodowiska, administracji samorz¹dowej,

Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, organizacji rybackich oraz

naukowcy z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego i Morskiego

Instytutu Rybackiego. Oczywiœcie nie zabrak³o u¿ytkowni-

ków obwodów rybackich oraz hodowców ryb. Organizo-

wana od kilku lat w Berlinie konferencja rybacka w tym roku

by³a wyj¹tkowa pod kilkoma wzglêdami. Pierwszy raz zda-

rzy³o siê, ¿e konferencjê otwiera³a pani Gra¿yna Dejewska,

dyrektor biura Zarz¹du PZW w Toruniu, która pierwszo-

rzêdnie zast¹pi³a chorego Miros³awa Purzyckiego.

Prof. Wies³aw Wiœniewolski z Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie moderowa³ pierwszy dzieñ kon-

ferencji. Tradycyjnie ta czêœæ konferencji zosta³a zorganizo-

wana w Berlinie na terenie centrum targowego. Otwieraj¹c

czêœæ referatow¹ prof. Wiœniewolski przedstawi³ cele kon-

ferencji oraz zachêci³ uczestników do aktywnego udzia³u

w dyskusji. Prof. Arkadiusz Wo³os z Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie przedstawi³ prezentacjê

dotycz¹c¹ Ÿróde³ konfliktów oraz sposobów ich ³agodzenia

w rybactwie profesjonalnym i rekreacyjnym. Pierwsza

czêœæ prezentacji zawiera³a zwiêz³¹ charakterystykê wielo-

letnich zmian rybactwa œródl¹dowego w Polsce, w tym

struktury i wielkoœci od³owów ryb w jeziorach. Profesor

Wo³os przedstawi³ diagnozê Ÿróde³ sporu, jaki rozgorza³ na

styku rybactwa profesjonalnego i rekreacyjnego oraz jakie

formy przybiera³ konflikt. Czasem postrzegany jako grote-

skowy konflikt w ostatnich latach przybra³ formê znan¹

z protestów rolników lub górników. Formy protestu niektó-

rych œrodowisk wêdkarskich uœwiadamiaj¹ jak znaczenie

socjoekonomiczne zyska³o wêdkarstwo.

W nastêpnej prezentacji dr Tomasz Czerwiñski z Insty-

tutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie skupi³ siê na

funkcjach wspó³czesnego rybactwa œródl¹dowego. W inte-

resuj¹cy sposób przedstawi³ sposoby ochrony i kszta³towa-

nia zasobów ichtiofauny oraz zwróci³ uwagê na znaczenie

rybactwa dla zachowania dziedzictwa kulturowego,

a szczególnie kulinarnego. Prof. Iwona Psuty z Morskiego

Instytutu Rybackiego przedstawi³a perspektywy

rybo³ówstwa ba³tyckiego. Krótka charakterystyka dotych-

czasowej eksploatacji oraz analiza szacowanych zasobów

nie napawa³y zbytnim optymizmem. W najbli¿szych latach

rybo³ówstwo ba³tyckie bêdzie musia³o zmierzyæ siê z efek-

tami zmian struktury gatunkowej i wielkoœciowej stad

dotychczas po³awianych gatunków ryb. Niepokoj¹co

zabrzmia³y ostrze¿enia przed gospodarczymi konsekwen-

cjami zmiany klimatu i ocieplenia siê wód Ba³tyku.
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Dr hab. Agata Kowalska z Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie przedstawi³a prezentacjê

dotycz¹c¹ nowinek zwi¹zanych z ¿ywieniem ryb. Prelegentka

oprócz najnowszych osi¹gniêæ w zakresie ¿ywienia ryb,

zwróci³a uwagê na problemy, z jakimi powinni liczyæ siê

hodowcy i konsumenci ryb. Wzrost produkcji ryb

pochodz¹cych z intensywnej akwakultury generuje ogromny

popyt na m¹czkê rybn¹, a przy jej niedoborze wymusza stoso-

wanie substytutów. Ilustracj¹ globalnych przemian w ¿ywieniu

ryb by³ dyskretny, ale istotny spadek zawartoœci wielonienasy-

conych kwasów t³uszczowych w miêsie hodowlanych ³ososi.

Przysz³oœæ ¿ywienia ryb zwi¹zana jest z poszukiwaniem

nowych sk³adników zastêpuj¹cych m¹czkê rybn¹, w tym rów-

nie¿ stosowanie osi¹gniêæ in¿ynierii genetycznej i biotechno-

logii. Przy pewnych zastrze¿eniach, za optymistyczne podsu-

mowanie nale¿y przyj¹æ, ¿e szans¹ na doskona³ej jakoœci

¿ywnoœæ s¹ ryby pochodz¹ce z rybo³ówstwa jeziorowego,

a wyzwaniem przysz³oœci jest zmiana nawyków ¿ywieniowych

i nastawienia do konsumpcyjnego stylu ¿ycia.

Prezentacjê spajaj¹c¹ pierwsz¹ czêœæ konferencji przed-

stawi³ pan Dionizy Ziemiecki, prezes Zarz¹du G³ównego Pol-

skiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Prezentacja pt. „Zmiany

w przepisach prawnych w œwietle prowadzenia racjonalnej

gospodarki wêdkarskiej i rybackiej” dotyczy³a propozycji rewi-

zji niektórych przepisów wp³ywaj¹cych na prowadzenie

zarówno rekreacyjnego, jak i komercyjnego rybo³ówstwa.

Wiêkszoœæ propozycji zosta³a przygotowana z perspektywy

zwi¹zku wêdkarskiego, jednak mia³y te¿ bardziej ogólny cha-

rakter, wp³ywaj¹cy na prowadzenie gospodarki rybackiej

przez wszystkich u¿ytkowników obwodów rybackich. Warto

odnotowaæ, ¿e kolejny raz wróci³ problem operatów rybackich

i sposobów wy³aniania u¿ytkowników rybackich.

Drug¹ czêœæ pierwszego dnia konferencji koñczy³y pre-

zentacje przygotowane przez zagranicznych autorów. Dr

Paolo Bronzi, wiceprezydent World Sturgeon Conservation

Society (Œwiatowe Stowarzyszenie Ochrony Zasobów

Jesiotrów) przedstawi³ prezentacjê dotycz¹c¹ aktualnych

trendów w produkcji jesiotrów. Przegl¹dowa prezentacja

zawiera³a interesuj¹ce informacje na temat wieloletnich

trendów dotycz¹cych po³owów i hodowli jesiotrów.

Za³amanie siê po³owów jesiotrów stymulowa³o rozwój

akwakultury tych gatunków. W opinii prelegenta faza 2.0

zwi¹zana z pojawieniem siê jesiotrów na rynku, niebawem

zostanie zast¹piona faz¹ 3.0, która bêdzie przejawiaæ siê

nadmiern¹ poda¿¹ jesiotrów i kawioru na rynku. Dobrym

uzupe³nieniem tematyki dotycz¹cej produkcji jesiotrów by³a

prezentacja, w której dr Sven Würtz z Leibniz-Institute of

Freshwater Ecology and Inland Fisheries (Instytut Ekologii

Wód S³odkowodnych i Rybactwa Œródl¹dowego) zastana-

wia³ siê nad przysz³oœci¹ akwakultury. Autor prezentacji

s³usznie zauwa¿y³, ¿e jednym z motorów zmian na rynku

sprzeda¿y ryb jest wygoda kupuj¹cych. W krajach rozwiniê-

tych tradycyjne sposoby sprzeda¿y ryb ustêpuj¹ miejsce

„œwie¿ym” produktom sprzedawanym na tackach, w ogra-

niczonym asortymencie i gramaturze. Czy dr Würtz robi

zakupy w dyskontach w Polsce, czy mo¿e globalny marke-

ting jest codziennoœci¹ naszego rynku sprzeda¿y ryb?

Inspiruj¹cym wnioskiem tej prezentacji by³o stwierdzenie,

¿e ryby z akwakultury i rybo³ówstwa (morskiego

i œródl¹dowego) s¹ niezale¿nymi liniami produktów. Nie

powinny ze sob¹ konkurowaæ, tylko uzupe³niaæ siê.

Kolejnego dnia w salach konferencyjnych hotelu

w Poczdamie odby³y siê w dwie równoleg³e sesje warszta-

towe. Kameralne warunki oraz odpowiednio d³ugi czas

przewidziany na obie sesje sprzyja³y dyskusji i wymianie

doœwiadczeñ. Pierwsza sesja dotyczy³a wieloaspektowej

ochrony ryb, a jej moderatorem by³ dr Andrzej Kapusta
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z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie. W trakcie

tej sesji wyg³oszono cztery prezentacje, dotycz¹ce zagad-

nieñ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem rybactwem na wodach

otwartych (dr A. Kapusta) oraz praktycznego zastosowania

wyników badañ naukowych w trakcie zró¿nicowanych

dzia³añ obejmuj¹cych hodowlê zagro¿onych gatunków ryb.

Bardzo aktywny tego dnia by³ wiceprezydent WSCS dr

Paolo Bronzi, który w pierwszej czêœci sesji scharaktery-

zowa³ znaczenie badañ genetycznych w hodowli jesiotrów.

Autor prezentacji zwróci³ uwagê, ¿e hodowla jesiotrów na

zarybienia oraz przeznaczonych do konsumpcji powinna

uwzglêdniaæ odmienne przeznaczenie ryb. Sposobem na

zapewnienie dobrego materia³u do zarybieñ wód otwartych

oraz ryb konsumpcyjnych mo¿e byæ stosowanie progra-

mów hodowlanych i selekcyjnych opartych na wynikach

analiz genetycznych. Dr Gerd-Michael Arndt Landesfor-

schungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklen-

burg-Vorpommern (Instytut Badawczy ds. Rolnictwa

i Rybo³ówstwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego) przed-

stawi³ prezentacjê dotycz¹c¹ kompleksowego projektu

hodowli siei wêdrownej w stawach ziemnych. Praktyczne

aspekty hodowlane oraz szczegó³owe analizy ekono-

miczne wzbudzi³y d³ug¹ dyskusjê, która zainspirowa³a nie-

których hodowców do zainteresowania siê hodowl¹ tego

gatunku we w³asnych stawach. Ostatni¹ prezentacjê

ponownie przedstawi³ dr Paolo Bronzi. Tym razem skupi³

siê na wp³ywie manipulacji w trakcie pozyskiwania ikry

jesiotrów na wady rozwojowe i efekty hodowlane. Niepowo-

dzenia w trakcie podchowu larw i narybku jesiotrów bardzo

czêsto s¹ konsekwencjami b³êdów i uchybieñ, do jakich

dochodzi na wczeœniejszych etapach rozwoju zarodko-

wego. P. Bronzi zwróci³ uwagê, ¿e drobne b³êdy, które cza-

sem uchodz¹ uwadze w trakcie tar³a i inkubacji ikry mog¹

mieæ kardynalne znaczenie dla dalszych efektów hodowla-

nych czy dzia³añ ochronnych.
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Drugi panel warsztatów dotyczy³ zagadnieñ zwi¹zanych

z dywersyfikacj¹, specjalizacj¹ i wielofunkcyjnoœci¹ w akwa-

kulturze i potencjalnymi rynkami zbytu produktów rybackich.

Moderatorem drugiej sesji by³ dr Miros³aw Cieœla z Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie. Kanw¹ do dyskusji

by³y dwa referaty wprowadzaj¹ce. Pierwszy referat pt. „Inno-

wacje: potrzeby w zakresie wspó³pracy nauki z akwakultur¹

i przetwórcami ryb” wyg³osi³ dr Adam Mytlewski z Morskiego

Instytutu Rybackiego. Drugi referat zatytu³owany „Mo¿liwo-

œci i kierunki dywersyfikacji produkcji w akwakulturze”

wyg³oszony zosta³ przez dr. in¿. Miros³awa Cieœlê z Rybac-

kiego Zak³adu Doœwiadczalnego w ¯abieñcu Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie. Dyskusja, jaka

wywi¹za³a siê w trakcie prezentacji oraz po ich wyg³oszeniu

by³a bardzo konstruktywna i umo¿liwi³a sformu³owanie kilku

g³ównych wniosków, dotycz¹cych zagadnienia dywersyfika-

cji/specjalizacji w sektorze akwakultury. Uczestnicy warszta-

tów zwrócili uwagê, ¿e akwakultura jest zbyt ma³o znana

spo³eczeñstwu polskiemu. Dlatego te¿ konieczne jest bar-

dzo szerokie promowanie chowu i hodowli ryb na wszystkich

szczeblach, poczynaj¹c od dzia³añ lokalnych, na poziomie

gospodarstw stawowych, poprzez dzia³ania regionalne, na

edukacji ogólnokrajowej koñcz¹c. Wiedza na ten temat

wœród spo³eczeñstwa praktycznie nie istnieje, co czasami

prowadzi do powstawania sytuacji zagra¿aj¹cych ekono-

micznemu bytowi sektora, jak mia³o to miejsce w przypadku

propozycji „op³at za wodê”, któr¹ pobieraj¹ gospodarstwa

stawowe. Dzia³ania promocyjne nie powinny ograniczaæ siê

do wydarzeñ inicjowanych przez organizacje rybackie, aby

nie przekonywaæ przekonanych, ale powinny uwzglêdniaæ

zdecydowanie szerszy zakres odbiorców, w tym tak¿e

dzieci. Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagê na koniecz-

noœæ edukacji najm³odszych grup naszego spo³eczeñstwa

w zakresie chowu i hodowli ryb jako polskiego dziedzictwa

kulturowego. Stwierdzono równie¿, ¿e promocja jest szcze-

gólnie konieczna w odniesieniu do tradycyjnych stawów kar-

piowych. Ta forma akwakultury, oprócz produkcji doskona³ej

jakoœci ¿ywnoœci, œwiadczy te¿ bardzo wiele us³ug œrodowi-

skowych, o czym wie znikoma liczba osób. Hodowcy ryb

podejmuj¹cy dzia³ania dotycz¹ce dywersyfikacji i specjaliza-

cji w akwakulturze oczekuj¹ wsparcia finansowego, np.

z nowego programu operacyjnego, poniewa¿ skutecznoœæ

i efektywnoœæ takich dzia³añ jest trudna do przewidzenia.

Przy s³abej ekonomicznej kondycji sektora niewielu hodow-

ców bêdzie podejmowaæ ryzyko wprowadzania istotnych

zmian w dotychczasowych systemach gospodarowania.

Jako wa¿ny kierunek dywersyfikacji lub specjalizacji wska-

zano na podejmowanie ekologicznej, certyfikowanej produk-

cji karpi, umo¿liwiaj¹cej uzyskanie uznanego certyfikatu

jakoœci, tworz¹cego istotn¹ „wartoœæ dodan¹” produktu.

Konferencja rybacka w Berlinie by³a tak¿e œwietn¹

okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ oraz przedstawiania pro-

blemów, jakie napotyka polskie rybactwo. W czasie konfe-

rencyjnych oraz kuluarowych dyskusji najczêœciej

powraca³y problemy zwi¹zane z nisk¹ efektywnoœci¹ eko-

nomiczn¹ hodowli ryb, skomplikowanymi procedurami

administracyjnymi, kormoranami, czy te¿ brakiem wsparcia

finansowego z funduszy unijnych. Zwrócono równie¿

uwagê na trudnoœci w edukacji i szkolnictwie kszta³c¹cym

rybaków. Jak wszystkie rybackie konferencje, równie¿ ta

w Berlinie nie mog³a odbyæ siê bez d³ugich kuluarowych

rozmów. Hotel po³o¿ony w centrum Poczdamu, tu¿ nad

Hawel¹, sprzyja³ poznawaniu zimowych uroków miasta. Na

koniec warto odpowiedzieæ na pytanie, czy konferencja

rybacka spe³ni³a oczekiwania jej uczestników, czy warto

takie sympozja organizowaæ w Berlinie? Konferencjê

nale¿y uznaæ za udan¹, poniewa¿ tematyka prezentacji

wzbudzi³a du¿e zainteresowanie, a targi Grüne Woche by³y

tak¿e dobr¹ okazj¹ do podpatrzenia, jak do promocji ryb

i rybactwa podchodz¹ inni. Stoisko polskich organizacji

rybackich prezentowa³o siê okazale i by³o chêtnie odwie-

dzane przez uczestników targów. Nale¿y zauwa¿yæ dobry

wybór zagranicznych prelegentów, a podsumowuj¹c

wypada podkreœliæ doskona³¹ organizacjê.

Andrzej Kapusta, Miros³aw Cieœla

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Karp zatorski – Certyfikat Unii Europejskiej

W dniu 30.11.2016 r. w Rybackim Zak³adzie Doœwiadczalnym w Zatorze firma certyfikuj¹ca BC COBICO przeprowadzi³a

z powodzeniem certyfikacjê Karpia zatorskiego jako Chronionej Nazwy Pochodzenia. Jest to pierwszy w Polsce certyfikat dla

karpia przyznany przez firmê certyfikuj¹c¹. Certyfikat uzyskany przez Rybacki Zak³ad Doœwiadczalny w Zatorze pozwoli

pos³ugiwaæ siê t¹ nazw¹ w celach marketingowych oraz sprzedawaæ karpia pod nazw¹ Karp zatorski, która objêta zostaje

unijn¹ ochron¹ prawn¹. Aktualnie nikt poza

RZD w Zatorze nie bêdzie móg³ pos³ugiwaæ

siê nazw¹ Karp zatorski.
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Odeszli...

Profesor Stanis³aw Konstanty Bontemps
(1925-2016)

Przytaczaj¹c s³owa znanej piosenki „up³ywa szybko
¿ycie…” zdecydowanie nale¿y dodaæ – zbyt szybko! Ta
smutna refleksja dotar³a do mnie 14 grudnia 2016 roku, gdy
odebra³em wiadomoœæ o œmierci Pana prof. dr. Stanis³awa
Bontemps. Stan¹³ mi wówczas przed oczyma paŸdzierni-
kowy dzieñ 1974 roku, w którym, wówczas docent Bon-
temps, przyjmowa³ mnie do pracy w Zak³adzie Rybactwa
Rzecznego Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie.

Z ogromnym sentymentem i wdziêcznoœci¹ wspominam
czas, gdy by³o mi dane wspó³pracowaæ z Panem Profeso-
rem. To dziêki jego aktywnoœci naukowej, wrodzonej ¿yczli-
woœci i ogromnej empatii skonsolidowa³ siê w Zak³adzie
Rybactwa Rzecznego zespó³ realizuj¹cy badania nad
populacjami stad wiœlanych certy i troci wêdrownej,
migracj¹ ryb przez przep³awki na Stopniu W³oc³awek, na
Wiœle oraz Drwêcy w Lubiczu, wp³ywem zrzutu wód pod-
grzanych na ichtiofaunê Wis³y. By³ inicjatorem wieloletnich
badañ nad formowaniem siê populacji ryb w zbiornikach
zaporowych, wreszcie wspó³twórc¹ rozwoju i sukcesu
wspó³czesnego polskiego pstr¹garstwa, czemu pocz¹tek
da³o sprowadzenie do Polski z jego inicjatywy szczepu
pstr¹ga têczowego jesiennego tar³a. Cieszy³ siê nie-
zwyk³ym uznaniem wœród hodowców pstr¹garzy, zarówno
tych starszego pokolenia, jak i ich nastêpców, a wrêcz
legendarny by³ mir, jakim darzyli go rybacy rzeczni,
rodzinne klany paraj¹ce siê z dziada pradziada rybactwem,
¿e wymieniê spoœród wielu wiœlane rody Górczyñskich,
Latopolskich, Tu³odzieckich, czy Kêdzierskich na Narwi.

Przepe³nieni g³êbokim smutkiem ¿egnamy Pana Profe-
sora Stanis³awa Bontemps, ciep³ego, serdecznego,
dobrego i prawego cz³owieka, który dla m³odszych
wspó³pracowników by³ nie tylko mentorem i przewodnikiem
naukowym, lecz równie¿ przyjacielem, na którego pomoc
zawsze mo¿na by³o liczyæ w trudnych sytuacjach ¿ycio-
wych. Dziêkujemy Panu Profesorze, ¿e mieliœmy szczêœcie
kroczyæ przez wiele dekad wspóln¹ drog¹.

Wies³aw Wiœniewolski
w imieniu Pracowników oraz Dyrekcji

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza

Kilka faktów z ¿ycia Profesora – "Stanis³aw Konstanty
Bontemps – prof. dr (ur. 1925 r., Sieraków) ukoñczy³ studia
na SGGW w Warszawie w 1951 r. Doktorat w zakresie nauk
przyrodniczych uzyska³ w 1966 r. na AR w Szczecinie,
a tytu³ profesora w 1989 r. Pracê rozpocz¹³ na SGGW
w 1950 r., a w nastêpnym roku przeszed³ do Instytutu
Rybactwa Œródl¹dowego, gdzie awansuj¹c w 1973 r.
otrzyma³ stanowisko docenta. Odby³ szereg sta¿y nauko-
wych, m.in. w Station Hydrobiologie de Paris w 1967 r. oraz
Conseil Superieur de la Péche w latach 1973-1975. W okre-
sie 1971-1975 by³ kierownikiem Zak³adu Gospodarki
Rybackiej w Rzekach i Zbiornikach Zaporowych IRS. Przez
nastêpne 4 lata pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora Instytutu
ds. naukowo-badawczych, a w latach 1979-1995 by³
pe³nomocnikiem dyrektora ds. zak³adów w ¯abieñca i kie-
rownikiem grupy problemowej. Dzia³alnoœæ naukowa doty-
czy g³ównie ichtiofauny rzek i zbiorników zaporowych jako
podstawy racjonalizacji gospodarki rybackiej. Szczególnie
du¿o uwagi poœwiêci³ cercie. Stworzy³ podstawy ochrony
i restytucji tego gatunku. Prace dotycz¹ce wêdrówek ryb

(certa, troæ) wi¹za³y siê z wykazaniem oddzia³ywania

przep³awek na ich tar³owe populacje. Zajmowa³ siê dodat-

kowo ochron¹ wód i rybactwa przed zanieczyszczeniem

oraz hodowl¹ i chowem pstr¹gów. Efektem dzia³alnoœci

naukowej by³o opublikowanie 26 prac badawczych, 56

popularnonaukowych i 1 ksi¹¿ki („Certa” 1971) oraz opra-

cowanie 11 projektów gospodarczych, 15 serwisów

pstr¹gowych i 230 ekspertyz. Oprócz dzia³alnoœci nauko-

wej udziela³ siê w pracach Polskiego Komitetu Gospodarki

Wodnej NOT, Stowarzyszenia Œrodowiskowego ¯o³nierzy

AK „¯ywiciel” (od 1987 r. cz³onek Zarz¹du). W latach

1965-1995 by³ cz³onkiem Komisji Zagospodarowania Wód

w ZG PZW i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Rybac-

kiego, gdzie zosta³ cz³onkiem honorowym. Za swoj¹

dzia³alnoœæ wyró¿niony zosta³ nagrod¹ zespo³ow¹ I i II stop-

nia przez Ministra Rolnictwa i odznaczony Krzy¿em Kawa-

lerskim Orderu Odrodzenia Polski, krzy¿ami: Walecznych,

Armii Krajowej, Powstania Warszawskiego, Partyzanckim

oraz Medalem Wojska Polskiego (czterokrotnie)".1

1 60 lat Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza. Wydawnictwo IRS Olsztyn 2011.1 60 lat Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza. Wydawnictwo IRS Olsztyn 2011.
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Rybactwo i wêdkarstwo w 2015 roku. (Red.) M. Mickiewicz, A. Wo³os,

Wyd. IRS, 2016, 159 s.

Tematyka ksi¹¿ki obejmuje:

� Wielkoœæ i charakterystyka jeziorowej produkcji rybackiej w 2015 roku

� Rok 2015 w jeziorowej gospodarce zarybieniowej

� Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów uprawnionych do rybackiego u¿yt-

kowania jezior w 2015 roku

� Charakterystyka presji i po³owów wêdkarskich w jeziorach u¿ytkowanych przez trzy

gospodarstwa rybackie w 2014 roku. Tendencje podstawowych parametrów charak-

teryzuj¹cych wêdkarstwo w Gospodarstwie Jeziorowym Sp. z o.o. w E³ku

� Wêdkarstwo czy rybo³ówstwo?

� Kormoran (Phalocrocorax carbo) w pó³nocno-wschodniej Polsce – podsumowanie

dziesiêciu lat badañ

� Stan gospodarki rybackiej prowadzonej w 2015 roku w zbiornikach zaporowych

� Przestêpstwa k³usownictwa rybackiego w prawie polskim, czeskim i s³owackim

� Nowatorska metoda rozradzania sandacza – przedsezonowe tar³o ryb stawowych

� Podchów narybku letniego szczupaka w basenach jako metoda alternatywna wobec produkcji wylêgu ¿eruj¹cego

� Przestrzenna i czasowa zmiennoœæ ichtiofauny w strefie przybrze¿nej Mierzei Wiœlanej

Wydawnictwo IRS poleca Wydawnictwo IRS poleca

Wylêgarnictwo, podchowy ryb i zarybienia. (Red.) Z. Zakêœ, K. Demska-Zakêœ, Wyd. IRS, 2016, 313 s.

Pierwszym krokiem w rozwoju hodowli danego gatunku jest dok³adne poznanie jego szeroko rozumianej

biologii. Dog³êbna wiedza podstawowa jest warunkiem sukcesu badañ stosowanych i ich skutecznego wdra-

¿ania. Dotyczy to oczywiœcie i ryb, które z uwagi na œrodowisko wodne, w którym ¿yj¹ s¹ trudniejszym obiek-

tem prac badawczych i hodowlanych. Rozwój hodowli poszczególnych taksonów uwarunkowany jest opano-

waniem metod ich kontrolowanego rozrodu, pozwalaj¹cych na pozyskanie produktów p³ciowych. St¹d mo¿na

wnosiæ, ¿e w przypadku ryb to w³aœnie wylêgarnictwo stanowi swoist¹ forpocztê akwakultury. Opracowanie

biotechnik rozradzania danego gatunku warunkuje bowiem rozwój m.in. technik biotechnologicznych,

dotycz¹cych np. manipulacji genomowych, in¿ynierii chromosomowej, hybrydyzacji, czy te¿ prac zwi¹zanych

z nasieniem ryb, np. doskonaleniem technik jego kriokonserwacji. Wylêgarnictwo dostarcza materia³u do dal-

szego podchowu, tj. larw ryb. Coraz rzadziej zap³odnion¹ ikrê czy te¿ œwie¿o wyklute larwy przeznacza siê bez-

poœrednio do zarybieñ wód otwartych. Obecnie d¹¿y siê do tego, by przynajmniej pierwszy, najbardziej wra-

¿liwy okres w ¿yciu ryb, tj. larwalny, prze¿y³y one w podchowalni, w warunkach kontrolowanych.

Generalnie zasadniczym celem wylêgarnictwa jest uzyskanie odpowiedniej iloœci materia³u do dalszej

hodowli. Bezsprzecznie wa¿ne te¿ s¹ wskaŸniki jakoœci materia³u. Przy czym odnotowaæ nale¿y, ¿e w przy-

padku akwakultury zachowawczej, zwi¹zanej z produkcj¹ materia³u zarybieniowego przeznaczonego do

wsiedlania do wód otwartych, kryteria oceny jego jakoœci (larw, narybku) mog¹ odbiegaæ od tych stosowa-

nych w akwakulturze zwi¹zanej stricte z hodowl¹ ryb do wielkoœci konsumpcyjnej. Dla której szczególnie

istotne s¹ cechy u¿ytkowe ryb, np. tempo wzrostu, pokrój cia³a, czy te¿ wydajnoœæ miêsna. Dla akwakultury zachowawczej, a szczególnie rybackich u¿ytkow-

ników wód otwartych, wa¿ne s¹ efekty prowadzonych zarybieñ determinowane witalnoœci¹ materia³u, która nie zawsze w sposób bezpoœredni zwi¹zana jest

z korzystnymi wartoœciami wspomnianych ju¿ wskaŸników u¿ytkowych. Widz¹c ten problem coraz wiêcej prac badawczych, czy te¿ badawczo-rozwojowych

dotyczy spraw behawioralnych ryb oraz analiz efektów zarybieñ materia³em wyprodukowanym w systemach o ró¿nym stopniu intensyfikacji hodowli, od sta-

wów ziemnych pocz¹wszy na coraz powszechniej stosowanych systemach recyrkulacyjnych skoñczywszy. Rozwijane s¹ techniki znakowania ryb, które s¹

narzêdziem niezbêdnym przy prowadzeniu tego typu prac. Z uwagi na odmienne priorytety akwakultury zachowawczej i nazwijmy j¹ produkcyjnej, niewyklu-

czone, ¿e w przypadku obydwu modeli wskazane bêdzie opracowanie zmodyfikowanych biotechnik, czy te¿ procedur hodowli materia³u zarybieniowego

i obsadowego. [ze Wstêpu]




